"Powiedz mi, a zapomnę, Pokaż mi, a zapamiętam, Pozwól mi zrobić, a zrozumiem" –
Konfucjusz
Podsumowanie Finału Ogólnopolskiego
Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości
Blok B – Wynalazczość
II Liceum Ogólnokształcące im. Władysława
Broniewskiego w Koszalinie było gospodarzem
tegorocznego finału ogólnopolskiego - Olimpiady
Innowacji Technicznych i Wynalazczości, Blok
B – Wynalazczość. Finał odbył się w dniach 31 maja
– 2 czerwca br. Honorowy patronat nad tym,
trzydniowym świętem nauki objęła Pani Prezes Urzędu
Patentowego RP.
Przed rozpoczęciem zmagań odbyły się uroczystości związane z wręczeniem wyróżnień dla
osób zaangażowanych w realizację programu Innowacyjnego Wychowania Młodzieży.
Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku
Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów
przyznało „ZŁOTĄ HONOROWĄ ODZNAKĘ” dla:




II Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława
Broniewskiego w Koszalinie;
Wiktora Kamieniarza;
Waldemara Rydzewskiego.
Ponadto, Prezydent Polskiego Związku Wynalazców
i Racjonalizatorów wręczył tytuły: "Przyjaciela
Młodzieży", które otrzymali nauczyciele i opiekunowie
drużyn:
 Piotr Chlastawa;
 Edyta Śliwa;
 Robert Poręba;
 Agnieszka Pol.

Na wniosek Polskiego Związku Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów – Zarząd
Główny Federacji Naukowo – Technicznych NOT wyróżnił „Złotymi Honorowymi Odznakami
NOT”:




Helenę Nisztuk;
Piotra Chlastawę;
Wiktora Kamieniarza;

„Srebrnymi Honorowymi Odznakami NOT”:




Małgorzatę Gajec;
Katarzynę Poziemską;
Marka Żureckiego.

W samym finale, wzięły udział trzyosobowe drużyny
reprezentujące 28 okręgów z terenu całej Polski.
Eliminacje ogólnopolskie były prowadzone w trzech
etapach. W pierwszym dniu, odbył się etap I czyli test
pisemny. W teście rywalizowało ze sobą 83 uczniów
reprezentujących szkoły ponadgimnazjalne z terenu
całej Polski. Składający się z 40 pytań test, pozwolił
wyłonić zwycięzców etapu drużynowego.
Najlepsi okazali się uczniowie z okręgów:




I miejsce
II miejsce
III miejsce

– Wielkopolska Północna;
– Pomorski;
– Lubuski Południowy.

W drugim dniu finału, 66 uczestników przystąpiło do etapu II, czyli do rozwiązania czterech
zadań praktycznych, którego celem było wyłonienie finalistów i laureatów w klasyfikacji
indywidualnej.

Po dokonaniu oceny prac I i II etapu wyłoniono 21 laureatów Olimpiady. Trzeciego dnia,
uczniowie z najwyższą ilością punktów – 10 laureatów, przystąpiło do decydującego
o klasyfikacji indywidualnej etapu ustnego, w którym odpowiadali oni na cztery losowo
wybrane pytania, z czterech różnych dziedzin wiedzy.

Po tym etapie najlepsi okazali się:




I miejsce
II miejsce
III miejsce

– Daniela Anna Dąbrowska, reprezentantka okręgu Pomorskiego;
– Kacper Bigos, reprezentant okręgu Lubelskiego;
– Paulina Szostek, reprezentantka okręgu Kujawsko - Pomorskiego.

Nagrody, dyplomy i puchary, laureatom i finalistom tegorocznej edycji Olimpiady, Bloku
B - Wynalazczość wręczali z ramienia organizatora głównego:






Zbigniew Matuszczak – Prezydent Polskiego Związku Stowarzyszeń Wynalazców
i Racjonalizatorów;
Ryszard Bajkowski – Wiceprezydent PZSWiR;
Stanisław Janowczyk – Wiceprezydent PZSWiR;
Tomasz Pilarski – Sekretarz Generalny PZSWiR;
Tadeusz Wilczarski – Przewodniczący Jury.

Kierujemy szczególne podziękowania dla dyrekcji i nauczycieli II Liceum Ogólnokształcącego
im. Władysława Broniewskiego w Koszalinie za sprawne i perfekcyjne pod względem
organizacyjnym przygotowanie finału ogólnopolskiego Olimpiady oraz za niezwykłą
gościnność i życzliwość.

Serdecznie gratulujemy laureatom i finalistom osiągnięcia znakomitych wyników, życząc
jednocześnie dalszych sukcesów oraz radości z odkrywania w sobie potencjału
i pielęgnowania pasji. Jesteśmy ogromnie wdzięczni rodzicom, pedagogom i nauczycielom za
podejmowany trud promujący młodych entuzjastów, który pozwala na rozwijanie ich
aspiracji edukacyjnych.

